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 . يشخلا هخوك يف ةئفدملا رون ىلع هباتك يف علاطي وهو هلثمت ريغصلا نلوكتلل ةينفلا ةروصلا



 نلوكحيل "امهاربا

55 

 تبوح د هاري كفيك نع ما لولا

 نطسوب - ةانطإ لع مالت ا

 نوط هظرفع مدللا ارتحل 2

 نطسوب ىف .ةايطا نع قيمانا هن حن هل كم

 ةمكربمالا تامولعملا ةرئاد عيزوت



 ا ل

 مل ثيحب ةدودعم تناك ةسردملا يف هماياف ؛ ليلقلا ىوس ىمعتي مل .ريثكلا

 ا مو ارا ملل امل
 ٠ اعراب | تاكو

 يفو « هتونف يفو « هتلوفط يف ناوكنل ماهاربا ىلع ةايحخلا تسق
 هدا ا اال سم

 م عيراتلا را ةلودلا لا نم لب « لولا

 َّ همارتحاو هيحو « هئالو

 . نلوكتنل ماهاربا مظعلا لجرلا ةريس ًأدبت اذكه

 20003 010105 ماع اوف ف طاش ريش نم ردشع يناثلا ماوبلا ىف نل وكل دلو
 تماقا دقو . يتن واكو رالب نآلا ةفورعملا «ييتنك تاباغ يف ةريغص ة هةر لخاد عميضو

 1 ةطفاسملا هفن ناكم لا لوح ًايراكذت ثا ةريخألا ةنوآلا يف ةيك ريمالا ةموكملا

 . رايخالا كريما تالاجر دحا لب ميظعلا لجرلا سأر طقسم
 ااا ار سكي ل امان مك اهنانع سامو 6 قل رككنلا دلو: نع ف ورعملاو

 يرورضلا توقلا ريفوت نع زجع ثيحب «لمعلا وحن عافدنالاو حومطلا هزوعب « ةكرحلا

 ٠ سحلاو طفلا كغ تح اق الا



 © قتلا قلخلا ةقراو كة هارلاب كاررتشسا دقه © نيل ركل ير ان را لالا

 11 ةنس يف و . ةينضملا ةيساقلا ةايملا لمحتب امل حمستل ةفيعضلا اهتينب نكت ملو
 ًاقيرط تكسو ءانايدنا ىلا نل وكنل ةرسا تحزن « ةفلتخم نك اما يف ةلقنتم ةماقا دعبو

 هلل «ةفمقس » اهانزكسل تراتخاو «تاياغلا لخ اد ليم ةكام ةفاسم ىلا دنع

 . سراقلا ءاتشلا درب اهيقي ناك« سوماملا دلج نم اهياب عنص بناوجلا
 تلظ يتلا هضرا الا خوكتلا ءانب نم ىهتنا دق لمعلا ناك « ماعلا ةبارق يضم دعبو

 ماها ربا اهنع بتك ىلا همأ تيفوت كلذ نوضغ ىو « ةرسالا هللا تلقتاف نر

 : لوقي نلوكتنل
 . « نوكأ نا وجرا امو هلا ترص ام لكب ةسيدقلا يمأل نيدم يننا »

 هتدبربو هتأشن

 مأرعا من لالش ره رك د يك طم تارك ف ردا لا
 ةءارقلا هسفن مَّلع دقف « دحاولا يساردلا ماعلا زواجتي مل تارتفلا هذه عومجب نكلو

 ةعطقو ةيبشخ ةفرجمب  امهدوجو مدعل - ةقرولاو ملقلا نع صاعتساو « ةياتكلاو

 كيدلا نر نر هع شب سو ل ا

 .ةرسرا تاما رود هرصتعا ريحو « يدنملا

 2 فتكاكم وهف «ةريثك تايلوؤسم نيحلا كلذ يف ىتفلا نلوكنل ىلع بترتت تناكو
 ةعاررو 2« ضرالا هارد « ةباغلا يف راجسألا عطقو « ةقهرملا هلامعا يف هيبا ةدعاسم

 اذه نم مغرلابو «نيعرازملا هناريج وحن ىرخالا تامهملا ىلا ةفاخالاب «هداصحو حمقلا

 ناكو هادي هيلا لصت تانك نك هل تقرا نم ل لل

 أرق هنا هئاقدصا دحأل ذئموي هاور امو « ًاباتك هضرقي نم دحبل ًالابما ًانامحأ ريسي

 . اليم نوسمخ اهرطق ضرالا نم ةرئاد قاطن يف « هيلع رثع وا هنع عمس باتك لك

 ةقالطو «[دقوتم ًايرطف ءاكذ ا وبهو نيذلا صاخشألا نم هنا نلوكنل نع روثأملاو



 هبلا تسبح دق ابازملا هذهو . رداونلاو صصقلا ةباور ىلع ةثهدم ةردقو « ناسل

 نيداصحلاو ءانبلا لامع نيبو فيرلا طيح يف ةريبك ةيبعشب عتمتي هتلعجو « سانلا

 . هتاياكحو هسلجمب نوبرطي أوثاك نيذلا
 لارا وو ةيعضطلا ةلضوملا هذه

 007 و املا فارحا اى ككتفي تلمح نيم ولأملا
 نا 1 ل اعلا رنا ةفاشم ريس وطخي ناكف “٠ ايئانتقإل ًالاماوا
 11 1 ل فاك الركاب رو و نراه بدملا ليكم

 ا و 22 افالبع نلاوككتل ادب ةرشع ةعساتلا نسا يفو
 هتوق تناكو « ةءاخضلا يف ةغلاب هامدقو هاديو « لوطلا يف ةطرف» هاقاسو هاعارذ

 ()2202007070770017 راسا و يرطب ريشا و ؛لاجر ثالث ةرق لداعت

 | . هك فيرلا يف هيلع بلغتلا
 يسيسملا هامم يف

 طسنم نراقب هراج هملا دبع « نيرشعلا نود نل وكن و ةنسلا كلت ىفو

 عيبل ليم ةئاماثو فلأب ةفاسملا ردقتو - نايلروا وين ىلا يبسيسملا ربن هيلع ربعبل
 ةبرع ىلع ةرسالا تاقتنا نيماع دعبو ١. كانه نطقلا ييرارا ددقملا محللاو رامخا

 ا ال اج رك ان تاب تتيح «!ىوتلباا »ىلا نارينلا اهرخ
 افلا عنص ءاتشلا لولح دنعو .ضراللا نيدادف اهي جيمسل اهيوسي و نابضقلا عمجي ذئموي

 نلوكل افاعوا ليوا سلا نم نيحوز نك ةيورق ةأرما اهتضاقت تضف ةلامغبراو

 هحيبسرت نيح ىلا ةيمستلا هذه هتقفارو « نامضقلا قاقّس ٠» دّئموب بقل دقو « امهللع

 ْ ادع نارا

 رصبأو « طسنملا هبراق ىلع نايلرواوين ىلا ةيناث ةلحرب دعب اهف نلوكتنل ماقو
 : لاقيو 6 ينلعلا دازملا فا رفا 0 عل اك لا نيلمكم جونزلا ةرم لوال

 ىلع ةظحللا كلت ذنم هسفن دهاعف « هسفن يف نحو ًاريثك هللا ديبعلا ءالؤه دبشم نا
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 تراد تارظانملا نم ةلسلس يف ًابيطخ نلوكتل ماهاربا فقو ١2م ه مةنس «يونيليا ةبالو يف

 نمو - هفلخ افقاو ربظيو - سالغود .ا نفيتس خويشلا سلجم ةيوضع يف هسفانم نيبو هنبب

 . نيلهالا ريهاج ملوح



 . ةسائرلا ماهم ملستل - يونيليا  دليففت ريس هتدلب نم ًامداق
 .851١ماع (راذآ سرام نم عبارلا يف ةدحتملا تايالولل ًاسيئر نلوكنل بيصتتب لفتحا دقو



 كاذ ذا ٠ 7 نكي مو. صرفلا هل تحنس املكو « هاوق لكب قيقرلا ةحفاكم

 "نتا ءال ره يظع ررحمت همسا دلخبس خيراتلا نا

 ةراحتلاو ةساسلاو برمحلا

 ُ يف ملاسوبن ىلا دصق ناملروا 0 ةساتلا هتلحرر نم نإ وكنا ةدوع رثا ىلعو

 دحلا ف مدحت تروق ىطاعتن ت تاونس عضب ىضماو اهيف رقتساو ىونيليا

 سا ا تا يضقي ناك و « « ترفو ١ كارتر" كراع

 قودنص ىلع ناتدتم هامدقو هيسرك ىلع ايقلتسم ةيرقلا ٠ هس لا

 صقب يك هلوخ نمو ربتحتب ىح « ماخلا نطقلا ةمرار ل كيس هسارو تاداسكلا

 تهارلا فقل هيلع قلطا كانهو : ناذخلا في رطلا هيولساب هتاباكحو هرداون مهيلع

 ,.ناشلو رطخ ةحبتن تامل اعال هيمدق ىلع نيلمم راس هنأ لمق ذا« «(فيرشلا

 نار 00 « هيف ًامدختسم ناك يذلا لحم ا سلفا دحاو ماع نوُضُع يف نكلو

 . ديدج نم ةلاطبلا هجأ وبل رمعلا نم نيرشعلاو ةيناثلا يف
 تردنااو «مهأدئاق (ملاس وب »ىف نوعوطتملا هراتخا «دوسالا رقضلا برح نابآو

 . رك ذِي لمعب موقي نأ لبق برحلا
 هسفن حمس رب ىلع همرع نع نلعا 4 ةسامسلا نادم ضو حومطلا ناوكلو

 ملهكلو كيس ماع عيبر كلذ ناك و« ياللا
 يس سس

 يف ةريغص تيناوح ةثالث يريب هقيدص ةكارشب عاتباف « ةراجتلا ىلا ةيناث داعو
 ظاحا نكلو ...نيدلاب اهيرتشي ناك يتلا علسلاب هألم دحاو نزخم ىلا اهاوحو ملاس وبن

 هكدرتو نل وكلل رطضاف «ناعا »تدبر. ةظرالا | تدعساو 0 هسوبع ىف لظ

 نلوكنل دهعتف «يريب يفوتءانثالا هذه يفو «رالود يتئامو افلا غلب زجعب لحما ةبفصتل
 رئاو « لعفي م هنكلو « هسالفا نلعا ول هنم صالخلا هناكماب ناك هنا عم « هلك ندلاب
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 . ةنس ةرشع سمخ كلذ قرغتساو « هريفوتو هدجو هدكت هلماكب ئىدلا ديدست

 نوج » بتكم يف حاسم دعاسم ةفيظو لغشدل « ليلقب كلذ دعب نأ وكنل يعدو

 يف ةكرحلا فعضل رظنلابو « ديربلا ةيعشأ ايلحم ًاريدم نبع مث « ةيحانلا حاسم « نوبلاك

 دارا رو برقا ب كارل ارو كاس هنت رد لمج لئاسرل ةلقو ةقلملا
 يعب ريشتلا ةيالولا سلجم يف

 ل ليلا هاش نيا رولا للا تلم ءاقلا كش وا لع نا را ناك
 لاق( نلركتل ىلإ ظف اره و نييسملا دحا ماص ام دنع 4١ 84 ماع « ىونيليا يف

 09 احلا هذه رع ليغفا نرطا ىدل ندلار

 ىقلاو «نلوكنل رلكت دقف ...باوج نودب قبب مل رخاسلا لؤاستلا اذه نكلو

 امو « مهبل نيعمتسملا ىلع كلم و « عادبالا دح ىلا اهيف داجا « ةعئارلا هبطخ نم ةبطخ

 : لاقو هسفن لئاستملا كلذ فقو ىتح اهنم يبتني داك

 ةرملا هذه يفو « . نيعمتحم نيرخئالا نيحش رملا لك نم ملعا وحل نلوكتنل نأ »
 اوف ار ل نال دعب و ياش ا عار , نارا ماها را نتا

 ملل ل 41 كول ال ديب ايف تما ىلا ايلا ل اذ و ىلا نل وكل تعذو

 سالغود ١. نفيتسي ىقتلا كانهو « ل قيدص نم هضرتقا لاملا نم غلبم اهعاتبا ةديدج
 ”دريك كام قربك الا بفانم ناك ىذلا

 « ةاماحملا يطاعتب هل صخر « نيرشعلاو ةعباسلا يف نلوكتنلو « ١88 ماع يفو

 . اهيف ةماقالل « ةءالولل ةديدخلا ةمصاعلا « « دايفغنيريس » ىلا دصقف

 ترراخ ىلإ دصقو لاما نم ليلق هبمج ىفو هل قيدص داوج ىطتما حابص تاذو

 دهعتو «نيدلاب هل ريرس ءارش عيطتسي ناك اذا هلأسو «ديبس رتسم ىعدبو هدير نجا

 فدراو «هراث يطعب أدب ةاماحملا يف هلمع نوكي ام دنع «داليملا دبع ىلا وح هنم ديدستب

 ::لوش نلوكتل



 . «نيدلا اذه ديدست يرودقم يف نوكبس ىتم يردا الف منا لاذاو»

 هريرس همساقيو توناللا قوف هتفرغ ىلا يقأي نا ديبس هقيدص هيلع حرتقا انهو
 ديبس ىلا ًاحرف داعو هقيدص ةفرغ ىلا اهلمحو«هتعتما عمجي نلوكنل عرساف «ضيرعلا

 . «كتفرغ ىلا تلقتناو ءيش لك مت » : لوقي

 «يوقو ميكح ةلود لجرك نلوكنل بهاوم تأدب يعيرشتلا ةيالولا سلحي يفو
 ىلا ليلد دهرا ره تلا 2 ناب نمآو « بعشلا يمص يف شاع دقف « زربتو ومنت

 قيقحتي « ىعشلا نع هيفرتلا همه ناك كلزلو « ةماعلا نوؤشلا ىف باوصلاو قحلا

 ةينقاو « ةيديدح ككسي اهل رفظيل هاوق لكب ىعسف « ةيالولل ةيويملا تاعورشللا
 . فراخمو

 ؛ ةاماحملا لامعا سرامي ناك دايفغنيربس يف اهاضق يلا ةيناهلا ماوعالا'لالخو
 لكهب بحعا و «ماحمت هترهس تراط دقو . يعب رشتلا سلجملا ةيوضع ماهم ىلا ةفاضالاب

 . ةيالولا يف ىرخا ىلا ةمكسح نم القنتم ةقطنملا يضاق قفاري آر نم

 . ةاماحملا بتكم يف نودنريه مايليو هليمز عم نل وكنل كرتْشأ ١4 ةنس يفو

 املا دقتع يتلا اءاضقلا الا عافدلا ىل وثب نل هلأ لجعلا نرش اس يلع كل حضواف

 راسا ل ةرم ىلخت هنا « ددصلا اذ. رك ذياممو . ةلذاعو ةحمحص

 هني ار وئاللاو ..؟ءاوعدا اوس لف نسل هع يا ساشا نا
 وج يف حرملا م كثدارخدا هس الا © تاعفا را ءانتا كقتذاع ند ن[اتلا

 عافدلا ىلوتي ي ىلا ةيضقلا ىف ةضماغلا م

 اة. الولا قرم ردقإاو نماسملا رشا دك
 ناكو بحلا اههدايف «جدليتور ننآ ىعدت ةاتف هابص ةعيم يف وهو نلوكنل تبحاو

 ةرهز يف يهو تتام ذا هبلق نم اهعزتنا نا ثيل ام ىساقلا ردقلا نكلو « اهل ًاصلخم

 نونجلاب نل وكنل باصي نا هؤاقدصا يشخو «ًايساق ًاعجوم اهيلع هن زح ناكف «ريعلا
 ١ . هيلع ةعجافلا عقو لوح



 علت يتاح ءازرلا هال كج ظو دو. نأ وكل ندع تاتش دعي و

 راج و رطلا تاكف. انه ديرو اهلت :زوقلل دنا, اهني .نسقاانتلا ليلو «.دوت يزام
 ماعربمفون يناثلا نيرشت رهش نم عبارلا مويلا يف هتدوبعت نرتقاو نلوكتا
 نلوكتل .ت تربور مهدحا «روكذ مهلك «دالوا ةعبرا يرام هل تمحنأ دق 5
 . ايناطيرب يف ةدحتملا تابالولل ًاريفس ًاريخا نبع يذلا

 قبقرلاو نلوكتل
 ةيضق تناك نيتنس ةدمل يريمالا باونلا سلحب ىف هدعقم نلوكنل لغُس امدنعو

 ةرم نلوكنل لاق دقو «ةينطولاو ةيسايسلا ىرخالا اياضقلا عيمج ىلع يفطت قيقرلا
 ْ : قيقرلا عوضوم ةسقانم ءانثا

 ا ا
 قيقرلا ةحفاكمل « هتبابن ءانثا « هدبجو هتقو لك نلوكلل سرك عقاولا يفو

 « اهلك ةقطنملا نع قبقرلا ةراحن داعبال هدعا يذلا هعورسشم نع عفادي ناكو « هئرحنو

 توص يتلا تارملا ددع غلبو اح رس علل تر رولا نس يك

 رادشما كلذك لواحو «ىودج نودب نكل و « نيعبرالا ءاهز عورسشملا ةحلصمل اهيف

 . حلفي ملف ايبمولوك ميلقا يف ديبعلا ريرحتل نوناق
 ظفتح يك « هحيشرت نل وكنل داعاف « ديدملا سلجملا تاباختنالا دعوم ءاجو

 0 ا كر ا لتلل ل [رال اراك لا هده و هيسقام نيكل و ب دقلا دعت
 . ةاماحملا ىلا ةدوعلا

 ةدعاسم و هترسا ةلاعا لجأ نم لاملل ةحاملا ديدُس نلوكنل ناك «ةهربلا هذه ىفو

 اس مل ار ل را نب ةرافدسي هربا تاقو# ايباد هينا ةحوز وهنا

 .نوهراا تيبا كفو اهدي ناركلل
 ناكف « لاملا بسك و لمعلل حومطلا ديدُس « ةمحلا طْسان يماحملا نل وكنل ادبو



 م

 تفتطةقار وا ةظنحي ليا تح وي هينتك لت دام ر لا ا

 . اهظير ؟حا ةلتفب اهضيقم نع ضيعتسا «ءارضخ ةينطق ةلظم هدب يف و «طسلا جيبسن نم
 لوخ سالغودبئانلا همدق نوناق عورشم سرغن وكلا سلحب“ر قا ١804 ماعيفو

 امهيضارا ىف قيقرلا ءاقبا ىقح « داحتالا ىلا امهءامضنا دنع ءاكساربنو ساسنك ىبالو

 باروباا قتقرلا ماستما مف ندا ناراقلا نا لاخلا نع كك
 . ةيرغلا لاخلا تان

 0 نلوكنل ماهاربا ناكو 210100000
 مسا ددرت « ١465 ةنس ايفل دالف يف برخلا هدقع ينطو رعؤم لوا يفو < همسساوم

 مرا دلل نكلو « ةيروهمجلا ةسائر ةباينل. حس رك نلوكنل

 ميدقلا هعو رشم نع هعافد فانئتسال ىونيليا ىلإ سداغود أ نفمتس هسفانم داعو

 نل وكنل ىلوتف « ساسنك و اكساربن ىتعطاقم ريصم نأشد سرغن وكلا ىلا همدق يذلا
 يكل قيرطلا هل دهمو تاعاس ثالث هؤاقلا قرغتسا « عماج عار باطخب هيلع درلا

 ىربكلا ةيناسنالا ةيركلا ةيضق لطب حبصي
 «خوبشلا سلحب ةبوضعل سالغود ىونيليا يف نويطارقوميدلا حّسر 858١ماعيفو

 رار سي

 نا وكل نايب عامسل دايفغنيربسيف امتافرشو ةيالولا ل ضرا يف نيلهالا ريهامج
 ةقبقطاو نادجولاب ةرماع نيعمتسملا ناذ/ا ىلا باسنت هتاملك تناكف « حيسرتلا هلوبقب

 : هلاق امو « ةلادعلاو

 نا نكمي ال ةموكحلا هذه نا ينقي يفو « هسفن ىلع مسقنم تبل ةئاق موقت نل»

 ار رخآلا اهفصنو « ءاقرا اهفصن ماد امال وط شعت

 «تارظانم ةلسلس يف هتبجا دي و ا

 نم اهعامشلا سانلا ءاحا تارظانم مسا تالعأو « يدحتلا اذه سالغود لبقو ٠

 . بوص لك



 نلوكتل ججح تزيق اهيب « ةعرابؤ « ةسلس ةقفدتم سالغود ججح تناك دقل

 لتحتو « ريهامللا بولق ىلا ذفنت تناكف « ةطاسلاو «ديدسلا يأرلاو ةحارصلاب

 هتبيه يف داز ام «بيرغلا ليما نحللاك كتي وهو هتوص تاربن تناكو « اهءاديوس
 اوراتخم نايف رارحا سانلا نا»: سالغود ةجح تناكو . سانلا ىلعهريثأت ةوقو هراقوو
 ناسنا يأ قح نم سدل» :هناب لوقلا ىلعنل وكنل رصا انين.« همدع وأ دسعلا ءانتقأ نيب

 .«دوجولا ملاعم نم هتلازا بحي رش ياو رش قيقرلا ناو «رخآآ ناسنا ديسن وكن نا

 رظتني ناك مظعا ًافرش ناف « خوبشلا سلحب ةيوضعب زاف سالغود نا عمو

 . ةدحتملا تايالولل اسئر هتروريص فرش « نلوكتل

 سئرلا نلوكتل
 هوفم بيطخك نلوكلل ةرهش تعاذ « سالغود نيبو هنيب تارظانملا هذه دعبو

 تبتك و«تارضاحملا ءاقل ال تاوعدلا هيلع تلاوتف«دالبلا نم ناكم لك يف مظعركفم و

 ره يف كرويوبن يف ربوك دبعم يف اهاقلا ةيطخ ىلع ةقلعم « نومديرت كرويوبن » ةديرج

 : لوقت تبتك 187٠© ماع - رياربف طاش

 هبجاو روبمج سوفن يف ريثأتلا اذه لثم ثدحا كرويوبن يف ًاناسنأ نا قبسي لو

 مها نم ناكو « ناكم لكيف ريثكلا هنم سبتقاو رشنو عبط باطخلاو . «ةرم لوال

 . ةسائ رلا هل تنمض يتلا لماوعلا

 لامشلا نيب تافالخلا تماق ١865٠ ماع يف ةسائرلا تاباختنا دعوم نرتقا امو

 حبصاو ةسائرلاب نلوكتل زاف  ربمفون  يفاثلا نيرشت نم سداسلا ىفو « بونملاو

 . هدعدملا تازال ولا رقع ىداعلا سيرا

 1 ل تلا كتل هامل كم راف دس طاش رزت لوح لاق
 اسكر سفبد نوس رفمج تيختناو «القتسم ًاداحتا تفلاو داحتالا نع اذاصفنا بونملا
 آد ل لاا قل ءاهز يحمر نسر يال سرام راق[ نمر لارا ىو ٠ انيبلع

٠ ١ 



 . ندي دياب <

 ع 5598 5
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 ل ا يد يذلا لوالا هباطخ

 قحلا ةيالو ةيال سلو حاد داحنا وه «ةدحتملا تابالولا «تايالولا هذه داحنا نا

 ظ : هاي دارا هرعت نع الاد
 : ىرخا ةبسانم يف لاقو

 اوناك نم نيريثكلا نككلو « «كلذ لواحاسو ةنيفسلا ةدابق دالبلا ينتلوا دقل »

 نم ءيشب نيلئاستم مهسوؤر زه يف اوعرشو اونئمطي ملء ةظحللا كلت يف هيلا نوعمتسي
 ناعرسو .!!ةنيفسلا ةدابق ىلع ًاقح ًارداق رخأتملا«باطخلا»اذه ناك اذا كشلاو ةيرخسلا

 عاطتسا «ببطلا «”يبألا « مزاملا لجرلا نلوكتنل ناف « مهو است ىلع مايالا تباجا ام

 ناو هتردقم يف نيباترملا كوك ددبي نا هصالخاو هيأدو هفرصت نسحو هتسايكب

 هنا ىلع نهربو « هيلا وبصي ناك ام ىلا « ةبعص تامزاو ةيساق فورظ يف هبعُس دوقي

 بتال نلوككنل صلخا دسقف . كريما يف ةيبعش ةصخش بعناو « 122 1
 , فلرط فاو هن مسا ل

 اماطو < سانلا ةبطاخم يف هبولسا نمو نلوكنل تاداع نم ًائيْس ةسائرلا لدبت لو
 « تانايبلاو ةيمسرلا لئاسرلا ىف يباتكلا هبولسا نيسحتن لجأ نم هوارزو هيلع ملا

 ::لوقي ناكو « طسيلاو صاخلا يولسالا كلذ لع ظفاح نا كاوا تلو

 . « ىفك و ينمهفي بعشلا نا »

 ةيلهالا برحلا ةيادب

 انيل و راكو ىسندتو ساسنك راو اينمجريف تابالو تمضنا ةرتفلا هذه نوضغ يفو
-- 230 
 يف «رتمس» ةعلق قوف بوصنملا يللامشلا داحتالا رلع ىلع رانلا قلطا ناب ةيلهالا هبرح

 ليبس يف يه برحلا نا ةيادبلا ذنم حضوا دق نلوكتنل ناك الو « ةيبونجلا انيلوراك
 جروج نيعو حالسلا لم عوطتم فلا أه نفئتسا ديقف «:قيقرلاةدض :سل و .داحتالا



 راخلا يس منك ندا كلام
 تلغتو « لانقلا ةبادب تناكف « نار لوب » ةكرعم تدشن نمزلا نم نيرهُس دعبو

 لارنجلا حارو «موجوب ةتغابملا تاراصتتالا هذه ءابنا نويلا_شلاىقلتف بونملا تاوق
 ةلواح ةيأب اهلالخ مقب مل ًاروهش كلذ بلطتو «هبرديو د ناليل كام
 ىلامشلا شيلا تاراصتنا لوا لجس نا نآآلا تنا رغ لا رنللا ىلع ناكو . نيد ونللا دض

 لزع نأب رمألا ىهتناو « نوسلن ودو يرنه يتعلق ىلع ,١ ءاتسس علطم يف ىلوتساف
 ” كاكا كارد ماع (نلاق تنارغ نيعو نالدل كام لارتملا نا وكتنل سيئرلا

 حازهلا تلاوت دقف «نيبلامشلا فيلح قيفوتلا نكي مل ًاضيا ةرملا هذه يفو
 نل وكتل سئ رلا عجف نا ءانثالا هذه يف ثدحو « اهجوا يف برحلاو تاراسكتالاو

 يوذو نيباصملا ىلع سيئ رلا فطع نم كا يذلا ريألا « يلليو ريغصلا هلجنب

 ىلإ تدك و ©« تالثتعلاو تاينشتسملاو تاركسعملا كقفت 1 ناكف « اباحضلا

 ممايحضت ربكيو مهتعاج يرطيو مهيلع ينثيو « دونما و طابضلا
 ىلع برحا كلت مايأ ةليط ناك سدقملا باتكلا نا نلوكتنل نم نوبرقلا لوقيو

 . ةالصلا يف هل وطب ليللا ىضق ام ًاريثك هناو « هيف علاطي هتدضنم

 ءاقرالل ةيرحلا

 ماع يف دجو هنكلو « داحنالا ذاقنا برا نم ىلوالا نلوكنل ةياغ تناك دقل

 يف ديبعلا نم فولالا تعرشف « يناثلا هفده نوكتي نا بحي قيقرلا ءاغلا نا 9

 قاحتل الاب نيرافلا ءالؤهل حمس ارناف سلعملا نس ورق يش نو ل كلارك 0

 . ًارارحا مهتالئاعو مه مهرابتعاو يلامشلا شدحلا تاوقب

 ناو تال مردت نيرعتلا هلع مداكا مالا ءىذاب ىف نلاوعتنلا يأوو نم ناكو

 دن دنع دمعف « ةركفلا ضفر بونملا نكلو «لاملاب مهيكلام ىلع ةموكملا ضوعت

 012 كارز ةراشتسا تي ملا يللا ركل
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 برحلا يف ةمساحلا ةلارعملا ضرا « غريستيغ يف يلافتحالا هباطخ يقلي ناوكتل ماهاربا

 رم روت بم نالت ةلعألا
 ةموكح ؛ةموكحلا هذهو «ةديدجلا هتيرح دلوم دهشيس ؛هللا ةسارحب «بعشلا اذه»:لاق دقل

 . ©« ضرالا ىلع نم ىثالتت نل « بعشلا .ةمدخل ؛« بعشلا نع ةقثبنملا « بعشلا



 رس ايلا

 اك( مص 6| فو

 نسسام رسوب يجسش_زس ىلا

 .ةرملا فيس

 نس تاسع تيرا "سن سس هنا ىبع سر لا هر الطن تريعب م تهلط ١

 هلا رفا رمد ياو , طا ارم ا افتل ا اوريرسسسسب ١ دانيا مسح مما تاب

 ةراضأ هز ف تزعم يضحلاو كم اسيا لم تلو اج نا نمزج ا لل يوت زملك

 تدور ىف طرز ارت رق يتل' كيا رت زصتلاس صن نك ماع مل سيسرد دق « صر الا

 . اكتر امن ' سس مث كودلو ا ررسستسا يتلا

 د 202 لة ل ا را نار رع

 تعض رم يزلا روغلاو طر ١ سولا ءايصردد ةرزملا تعلم كت

 . يراد ىلع ّملاهلا ةيحسلا هز تالق يتلا تلا هب تعدت دبا

 اريح تال مس عنا
 تسش.١

 ةمطق يه يسكب ةديسلا ىلا هتلاسرو «هفطعو هونحو هتيناسنا يف ًايلاثم ناوكنال ماهاربا ثاك

 . « دات » هدلو عم هلثك ةروصلاو « هحورو هبلق نم



 لبج ةقطنم يف ةركنم ةعزبب لامشلا شدج ينم دقف « امنالعال ًايتاوم نكي مل تقولا
 لارنملا تاوق عم هجول ًابجو حبصأو « ةيناثلا «نار لوب » ةك رعم رسخسو « راديس

 . دناليرام ىضارا لخاد تلغلغتو لاموتوب رب تربع يتلا يل

 اذا هللاو هسفن دهاع هنا لوقلا ما ىلع نل وكنل لخد حابص تاذو

 1 ديبعلا حلاصل هللا دنع نم رصنلا اذه ريتعب هناف « ةمداقلا ةكرعملا ف شدحلا قعد

 اريك كا رافتنا" ل نقلا ننس لدن ل ل لوليا نم رشع عباسلا يفو

 نالعال ةيديبمتلا تاوطخلا نال وكنل دخلا مايا ةسمخ نوضغ يف و « 0 ةعقوم يف

 يناثلا نونك لوأ نم ًارابتعا « ديالا ىلا قبقر نيبالم ةعبرا ررحت يتلا ريرحتلا ةقيثو

 رب راسا

 : لاقو ةيئاهنلا اهتغيص يف ةقيثولا ةدوسم نلوكنل عفو ةنسلا سأر موب يف و
 - كي رس اهراس كي

 سا
 يفو غروبسكي ريدي رف يف نييلامشلا قحالت متازهلاو « دعب هتنت / برحلا نكلو

 نل وكنل ناك 70 غروبسكيفو غروبستيغ يف رصنلا مهل بتكي لهف «ليفسر ول سن اس
 ناك ةطب رخا هذه ىلعو«هبتكم رادج ىلع تقلع ةدحتملا تايالولل ةريمك ةطب رك ظفتح

 ةيركسعلا بتكلا رابنلاو ليللا يف علاطيو « كراعملا ريسو شوبملا تاكرح عبتشي

 رت ناكانفف, همت بلا رسال قيمر ناس ا نس ا
 مهتدرعل ةقاتشملا ةقلقلا مهتالئاعل يئثريو « لاتقلا تاحاس يف لاجرلا ءال وه ةلاخ ىسا

 را بحشو ؛ ا ادبو . نع ياب برا ةيفصت ديرب ناك كلذلو « موب
 هل وح نمل لوقب ناكو « هتارظن تلقاثتو « هائيع تراغو

 دحلا هءاج نا مايا دعب فدصو . « موبلا دعب ىباق لخدي نل رورسلا نا سحا (

 هسبلا :تفتلاو هم دخلا نسءاوزف سس كل مادعاب رما رادصتسال داحالا تار

 : الئاق نلوكنل



 ثا تالا تويم رز ل ريكا فهلا مولا ةدعتملا تايالولا:يف ناد
 « . لعفا نل يننال ديزملا ينم بلطت الا هللا

 نويبونملا هبنتف«اغوناشت ةعقوم يف ةيلامشلا تاوقلا رصنلا ١ 5*ماع فيرخ لمحو
 لارتجلا نلوكتنل ىار عيبرلا علطم يفو . مهشدج ظنت اوداعاو « رمالل اوطاتحاو

 «اينافلستوبسو سنردليو يف ةميسجرئاسخ دبكتيو دن ومشتر ىلع هم وجه نشل تنا رغ
 ...لاجرلا نم رخآآ ددعب هدب وزتل ىلامشلا داحتالا ناكس ىلا ءادن هجوف«ربراه دلوك و

 ظ ظ : لوقي بعشلا نم باوجلا ءاجو
 دعبو (.ءادُسالا . . .كلاجر نم فلا ةثاثالث «نوت ١ ني . . ماهاربا انابا اب كيل »

 يناثلا نوناك يف سرغن وكلا سلحب عاّمجا يفو « ةسائرلل نل وكتنل باختنا ديعا كلذ

 تارا رلا روس د ىلإ فيضا دقف «هينفج غدغداملاط يذلا ما ققحت ١4م0 رياني-

 د ةلحملا تايالولا يضارأ عيمج يف قيقرلا ي رحن ىلع صني ليدعت ةدحتملا

 راذآ نم عبارلا يف هاقلا يذلا ةيناثلا ةسائرال يبمصنتلا نلوكنل باطخ يف ءاجو
 : ىلي ام ١850 - سرام -

 جرفتو « برحلا ةنحم انع لوزت ناب نيسمتلم هللا ىلا عرضنو « نيصلخم وجرت »

 للا تفلت و 6 بعشلا تاحارج دمضنلو « هانأدب يذلا ريبكلا لمعلا زجل « انيركأ

 هنأس نم ام لك لمعنلو «هميتيو هتلمرابو لاتقلا ءابعا لمحت نمي ينتعنو « هنوؤُ ةياعر
 : (« بوعذلا عيمج عمو اننس مف مقملا لداعلا مالسلا قمقحت

 رهش يف الا اهرازوا عضت مل برحلا نكلو « قفالا يف مالسلا ريشآبت تحالو

 شج لخدو « ابجحروج ةءالو ىلع نام ريش فحز امدعب ١56 لييبا - ناسسن

 يف تنارغ دئاقلل يل لارنملا لستساو « ناسن نم ثلاثلا يف دنومشتير ةنيدم لامشلا
 6 نيواع ترد نك اقول

 ا يلا الا را ا لالا مازلت ابنا تاس وام دخو
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 نئرك ان هللا ىلا اولهتفاو ةعماد نودعو تءصو عوشخب عيمجلا عك رو هءارزو

 ةنحاطلا برألا ةحفنص تيوط دقف « جاهتبالاو ةطبغلا نم ةجوم دالبلا ترمغو

 « ديبعلا رارحتو « داحنألا دقتاو  ثونطاو لاشلا ا 19 قرا 2 كيرف
 نركو ميظعلا تعشلا قدح نأ وكل ماهاربا ةمحتب ناكم 0 تافايشا تلاعتو

 : : ديطصا كما

 يفو « ةديدلا يبونملا داحتالا ةمصاع « دنومشتير ىلا كلذ دعب نلوكنل دصقو

 هوحن قلطناو مهدحا هحملف «ربنلا برق ًاضرا نورفح أوناك جونزلا ضعبب رم قيررطلا
 01 درعا سا بار سس سال 25
 :نلوكتلل حاصف«هوذح نوذحي هقافر هعبتو . . . اميللش نول يمدق ىلع ىعرا مث . هلل

 . « ؟ريرحت ىلع هوركشاو هلل اودجسا لي يل اودجست ال »

 مهدونج ةلاسب حدتما دقف « بونجلا ءانبال ةيهارك ةيا رمضي نلوكتنل نكي لو
 «فيرشلا عاجشلا يدنجلاب نوكأ اج لي ونوس فصو ز ؛ 2-1 تابسانم يف مهداوقو

 . « ليبن لساب لجر ايحي هنا» : همسر لمأتي وهو يل لارتملا يف لاقو

 خيراتلا ةمذ يف نلوكنل

 هعطتس مل ام « بعشلا بولق كلمي فيك فرع « هلقعو هيلقب مظعلا ن لركن نا

 الولو سانلا ةماع بح هللا نا ةرم لاق دقو . لاعلا خيرات يف لاجرلا نم لئالقلا الا

 . « مهنم ريبكلا ددعلا اذه قلخ امل كلذ

 يال ريا لمعل تحنس ةصرف عاضا الو «ًاقيدص هتايح يف ا
 هسفن تألم تلا ةمحرلا « ةمحرلا تناكو . المثض ريا اذه ناك امهم « سانلا نم ناك

 توملاب هيلع ؟2 يدنج نع وفعلا وهو ال ا « هملقو

 : وفعلا رارق عقوي وهو لاقو « ةمدخلا نم رارفلا ةمهتب
 . «ىرتلا تحت اهنم ضرالا ف د اناا كن رك اان نادت



 ناسسن نم رشع عبارلا يف « وفعلا رارق هيف عقو يذلا مويلا كلذ ءاسم يفو

 نا 0( ةملمثك ةدهاشمل دروف مرسم للا هتحوز عم ل وكمل بهذ « 0 ليربا 1

 58 را ءابتناب حرفلا رئاشيو «سئرلا ةروصقم نزت مالعالا تس «ىريمالا دمع

 نيرشعلا ةقيقدلا وةرشاعلا ةعاسلا دنعو . . . ناكم يف لك سانلا اه لله «دوعوملا مالسلابو

 كل اى 0 وحن اهلكة بحتم نيحررفتملا نوبع تناك نيبو

 ًارثعتم طقسنا ثم ل امم حرسملا ةيشخم ىلا لتاقلا زفقو . همسرك ىلع نم نأ وكنل ىوهو

 هرظتني ناك دا وج ربظ ىلع برها و بابلا ىلا لوصولا عاطتسا هنكلو «هدب يف هبيضقو
 : جراخا 0

 نيرا ساس رو كات
 25 نطسوو « ةمات ةيوبسغ يف لبللا ىضق و ثدح تاي د لقنو

 نا لبق نلوكنل تام حابصلا يف و .. هتايح ذاقنا و هنافْس لجا نم ةعراض يلصت ةقلق
 . هبعو هيلا دوعن

 هريرس لوح 0 لا نركب | قيدص «نوتناتس لاق ةظحللا كلت يفو

 تفاح سمه يف

 «. خيراتلا ةمذ يف نلوكنل حبصا ... نآلاو)

 . ةمصاعلا « نطنشو يف نلوكنل ماهاربال يراكذتلا بصنلا
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 « نطنشو يف مخفلا يراكذتلا نلوكتل ماهاربا بصن ماما لالجاب فقي رواهنزيا سيئرلا
 . ةمصاعلا
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